
قرية بتير دليل   

  
  إعداد
 

  
  القدس-معهد األبحاث التطبيقية

 َأريج
 
 

 بتمويل من 

                           
  برنامج أزاهار                                                  التعاون االسباني

 
 

2010  
  
 



  بيت لحم     محافظة                                                                                                            سة التجمعات السكانيةدرا
 

 1

  
  

  شكر وعرفان
  

دولي        بالش) أريج( القدس   -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية    كر والتقدير من الوآالة اإلسبانية للتعاون ال
  .  (AZAHAR)لتمويلها هذا المشروع من خالل برنامج أزاهار) AECID(من أجل التنمية 

  
ديات، ومجالس                   وزارات، والبل سطينيين في ال آما يتقدم المعهد بالشكر الجزيل إلى المسؤولين الفل

ة  الس القروي ان والمج شترآة، واللج دمات الم ا  الخ سطيني، لم زي لإلحصاء الفل از المرآ ، والجه
  . قدموه من مساعدة وتعاون مع فريق البحث خالل عملية جمع البيانات

  
ذا                      أريج ام الماضي من أجل إنجاز ه وا طوال الع ذين عمل  أيضا تخص بالشكر جميع الموظفين ال

   . الفلسطينيالعمل الذي يهدف إلى خدمة المجتمع
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  مقدمة
  

م        . هذا الكتّيب هو جزء من سلسلة آتيبات تحتوي على معلومات شاملة عن التجمعات السكانية في محافظة بيت لح
ق                ي محافظة بيت لحم، بهدف توثي سكانية ف ات ال ع التجمع املة لجمي جاءت سلسلة الكتيبات هذه نتيجة لدراسة ش

ة،        األوضاع المعيشية في المحافظة، وإعداد الخطط التنموية ل        لمساعدة في تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطق
ار        "من خالل تنفيذ مشروع      امج ازاه ة حسب برن يم االحتياجات التطويري سكانية وتقي ذي  "دراسة التجمعات ال ، ال

ة     د األبحاث التطبيقي ذه معه دس  –ينف ج ( الق ة         )أري دولي من أجل التنمي اون ال بانية للتع ة اإلس ول من الوآال ، والمم
)AECID( وبرنامج ازاهار االسباني ،)AZAHAR.(  
  
  

ة     شطة الالزم رامج واألن صادية، والب ة واالقت ق األوضاع االجتماعي ل وتوثي ة وتحلي ى دراس شروع إل دف الم يه
ز                         ع الترآي م، م ي محافظة بيت لح ستقرة ف ر الم للتخفيف من أثر األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية غي

  .هار، وأهدافه المتعلقة بالمياه، والبيئة، والزراعةزاابصفة خاصة على برنامج 
  

  
صادية،          ويهدف المشروع أيضا إلى دراسة وتحليل وتوثيق وفرة الموارد الطبيعية، والبشرية، واالجتماعية، واالقت

م               ي محافظة بيت لح شة ف ة والمهم اطق الريفي ة المن  إضافة . والبيئية، والقيود المفروضة، وتقييم االحتياجات لتنمي
ة              سياسية واالجتماعي اع ال ر األوض ن أث ف م ة، للتخفي شطة تنموي رامج وأن تراتيجيات وب داد اس ك، إع ى ذل إل

  .واالقتصادية السيئة وغير المستقرة، مع الترآيز على القطاع الزراعي
  
  

ى             ة عل ة واالنجليزي اللغتين العربي ع  يمكن االطالع على جميع أدلة التجمعات السكانية في محافظة بيت لحم ب  الموق
  . /http://proxy.arij.org/vprofile :االلكتروني التالي
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  دليل قرية بتير 

  

  الموقع الجغرافي والخصائص الطبيعية
  

  آم6.4 من مدينة بيت لحم، وعلى بعد يغربال شمال إلى ال هي إحدى قرى محافظة بيت لحم، وتقع،قرية بتير
مدينة بيت يحدها من الشرق قرية الولجة و. )المسافة األفقية بين مرآز القرية ومرآز مدينة بيت لحم( منها هوائي

 ا، ومن الغرب قرية حوسان، ومن الجنوب قريت)م 1949  عامخط الهدنة (جاال، ومن الشمال الخط األخضر
  ).1  رقمخريطةالأنظر . (حوسان والخضر

  
  موقع وحدود قرية بتير: 1خريطة 

  
  
  

 ملم، أما   653معدل السنوي لألمطار فيها حوالي         مترا فوق سطح البحر، ويبلغ ال      761تقع قرية بتير على ارتفاع      
ى    صل إل رارة في ات الح دل درج والي    16مع سبية ح ة الن دل الرطوب غ مع ة، ويبل ة مئوي دة(%. 61 درج م وح  نظ

  ). 2009، أريج  –المعلومات الجغرافية
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ع،     1980 عام    بتير تم تأسيس مجلس قروي    إدارة التجم روي المجلس   ال  يتكون  م ليقوم ب ا  ق م    أعضاء،  9  من  حالي ت
ك  ، وهو وللمجلس القروي مقر دائم   ،   موظفين 7تعيينهم من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، ويوجد في المجلس            مل

  .لمجلس سيارة لجمع النفاياتلدى ا آما يتوفر ،للمجلس
  

  : ومن مسؤوليات المجلس القروي التي يقوم بها، ما يلي
  توفير خدمات البنية التحتية،  -1
 .تنظيف الشوارع، وتقديم الخدمات االجتماعية، ت، شق وتعبيد الطرقجمع النفايا -2

 

  نبذة تاريخية
  

ا     و إلى الفينيقية من بتر بمعنى قطع وفصل، وآذلك في العربية،            ري بت يرجع أصل التسمية   هناك روايات أخرى منه
   .في عهد الرومان قلعة حصينةبتير وآانت . بيت الطير

 
 انظر . واليمنالعراق، ويعود أصل سكان قرية بتير إلى يالكنعاني والرومانلعهدين ايعود تاريخ قرية بتير إلى  

  .  لقرية بتير1صورة رقم 
  

 صور من قرية بتير: 1صورة 
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  األماآن الدينية واألثرية
  

ر       ة يوجد في قرية بتي ساجد  أربع شهداء      وهي مسجد      ، م يد ال زة (س راء، مسجد     مسجد   ،  )حم ة الزه ة  فاطم  ، الزاوي
  ).2أنظر خريطة رقم . (ومسجد عين جامع

  ).2رقم خريطة الأنظر ( .الحمام الروماني، و عين البلد وعين جامع فهنالك،أما بالنسبة لألماآن األثرية في القرية
  

  المواقع الرئيسة في قرية بتير: 2خريطة 

  
  

  السكان 
  

، أن عدد سكان  2007 في عام نفذه الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني العام للسكان والمساآن الذي   تعدادالبين  
دد األسر          1,975 نسمة من الذآور، و    1,992 نسمة، منهم    3,967قرية بتير بلغ     غ ع اث، ويبل سمة من اإلن  798 ن

  . وحدة981أسرة، وعدد الوحدات السكنية 
  

  الفئات العمرية والجنس
  

ي  2007، أن توزيع الفئات العمرية في قرية بتير لعام لمساآنت التعداد العام للسكان واأظهرت بيانا  ا يل : ، آان آم
ة   % 4.4عاما، و  64 -15ضمن الفئة العمرية    % 59.8 عاما،   15ضمن الفئة العمرية أقل من      % 35.2 ضمن الفئ
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ة، هي            .  عاما فما فوق   65العمرية   ي القري اث ف ذآور لإلن سبة ال ات أن ن ي أن ، أ100 : 100.9آما أظهرت البيان
  %.49.8، ونسبة اإلناث %50.2نسبة الذآور 

  
  
  

  العائالت
  

ا         يتألف سكان قرية بتير      ائالت، منه ة : من عدد من الع ة ،  عوين و            قبطحة،   ،  بطم د اهللا ، أب و عبي شني، أب طوش، م
  .معمر و،نعمة

  

 

  قطاع التعليم
  

ام    ر ع ة بتي كان قري دى س ة ل سبة األمي والي 2007بلغت ن سبة %3.9، ح كلت ن د ش اث ، وق ن %. 88.5اإلن وم
اك           ان هن ين، آ سكان المتعلم ة،       % 10.2مجموع ال راءة والكتاب ستطيعون الق ة،      % 20.5ي تهم االبتدائي وا دراس انه

ة،  % 31.7 تهم اإلعدادي وا دراس ة، و  %19.5انه تهم الثانوي وا دراس ا  % 18.1 انه تهم العلي وا دراس الجدول . انه
  .2007، حسب الجنس، والتحصيل العلمي لعام ، يبين المستوى التعليمي في قرية بتير1رقم 

  
  2007حسب الجنس والحالة التعليمية، )  سنوات فأآثر10( بتير  قريةسكان: 1جدول 

 أمي   الجنس
رف  يع
راءة  الق

 والكتابة
وم    ثانوي  إعدادي ابتدائي دبل

وم   بكالوريوس متوسط دبل
ر   دآتوراة  ماجستير  عالي غي

  المجموع مبين 

 1446 - 6 11 1 127 99 283 466 291 149 13  ذآور
 1437 - 1 4 7 147 98 255 413 278 134 100  إناث

 2883 - 7 15 8 274 197 538 879 569 283 113  المجموع
  .، النتائج النهائية2007والمساآن،  للسكان التعداد العام، 2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  
ام الدراسي                   أما فيما يتعلق بمؤسسات الت     ي الع ر ف ة بتي ي قري ة ف ية والثانوي يم األساس ي    ف،  2008/2009عل يوجد ف

ة  دارس حكومي الث م ة ث االقري ذآور ، منه ان لل ية( اثنت ة أساس ة مدرس ة، ومدرس ة  ) ثانوي دة ثانوي ة واح ومدرس
سطينية   يقوم ب  .لإلناث الي الفل ى   ،إدارة هذه المدارس وزارة التربية والتعليم الع ية     باإلضافة إل دة أساس مدرسة واح

سطينيين            ين الفل شغيل الالجئ م جدول انظر   (.للبنات تتولى إدارتها وآالة األمم المتحدة لغوث وت دد   ). 2  رق غ ع يبل
ين    885 صفا، وعدد الطالب 35 قرية بتير الصفوف الدراسية في   ة، وعدد المعلم ة  47 طالبا وطالب ا ومعلم .  معلم

غ        وتج .)2009مديرية التربية والتعليم،  ( ر يبل ة بتي دارس قري ي م م ف در اإلشارة هنا إلى أن معدل عدد الطالب لكل معل
ا        في   طالبا وطالبة، أما فيما يتعلق بالكثافة الصفية، فنجد أن معدل عدد الطالب              19تقريبا   غ تقريب  25آل صف يبل

      .طالبا وطالبة

  .2009،  بيت لحم–  مديرية التربية والتعليم:المصدر
  

ة    :  وهي ،طفال لأل في قرية بتير ثالث رياض    آما يوجد    ة       وي  ،روضة جمعية بتير الخيري ا جمعي ى إدارته شرف عل
ا         ،خيرية في القرية   ال فيه شروق وهي روضة خاصة              70 ويبلغ عدد األطف ة، روضة ال ال وطفل دد     ، طف غ ع  ويبل

  2008/2009ة في العام الدراسي توزيع المدارس في قرية بتير حسب نوع المدرسة والجهة المشرف: 2جدول

  نوع المدرسة  الجهة المشرفة  اسم المدرسة
  ذآور حسن مصطفى الثانوية

  ذآور  حكومية  ذآور بتير الثانوية

  اناث  حكومية  بنات بتير الثانوية
  إناث  وآالة الغوث  بنات بتير األساسية
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ضا روضة خاصة           60األطفال فيها    ا      ،طفال وطفلة، وروضة المنار وهي أي ال فيه ة    25  وعدد األطف  . طفال وطفل
   .)2009مجلس قروي بتير، (
  
  
  

  قطاع الصحة
  

ادات طب     ثالث ،   والنصف اآلخر حكومي   تابع للجان العمل الصحي    نصفها   ،عيادة طبيب عام    في القرية  يوجد  عي
دة  وخاصة،   وهي عيادات  أسنان صحية          . صيدلية واح ق ال ي المراف ة الطوارئ يتوجه المرضى للعالج ف ي حال ف

ي       القرية آم عن    10مستشفى الحسين الذي يبعد حوالي      : ومنها ،دينة بيت لحم  الموجودة في م   ة ف ة العربي ، والجمعي
  . آم6بعد حوالي تي تبيت جاال وال

  
  :أهمها ،يواجه القطاع الصحي في القرية مشاآل آثيرة

  .يوجد مرآز صحي في القرية ال -1
  .هاوجودى على الحواجز العسكرية في حال ، ومعاناة المرضومدينة بيت لحمالقرية بعد المسافة بين  -2

 

 

  األنشطة االقتصادية
  

ر         ة بتي ر     يعتمد االقتصاد في قري شكل آبي ذا القطاع              ب ستوعب ه ى سوق العمل اإلسرائيلي، حيث ي من  % 65عل
  ).1انظر الشكل رقم . (القوى العاملة

  
  :قتصادي في قرية بتير، ما يليوقد أظهرت نتائج المسح الميداني لتوزيع األيدي العاملة، حسب النشاط اال

 .من األيدي العاملة % 65سوق العمل اإلسرائيلي، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 20، ويشكل لوظائفقطاع ا •
 .من األيدي العاملة% 10قطاع الزراعة، ويشكل  •
 .من األيدي العاملة% 3 ويشكل ،قطاع التجارة •
 .من األيدي العاملة% 2قطاع الصناعة، ويشكل  •

  
  توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في قرية بتير: 1 شكل

سوق العمل 
اإلسرائيلي 

65%

قطاع الموظفين
20%

قطاع التجارة
3%

قطاع الزراعة
10%

قطاع الصناعة
2%
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ا                صناعية، ومن أهمه صادية وال شاطات االقت صناعات الخشبية    :يوجد في قرية بتير العديد من الن  والمنتوجات   ،ال

ة، و د الزراعي ة   10يوج ناعات مهني الت ص وم (مح ارة، وألمني دادة، نج ز،  4، )ح م، ومخب الت  10و مالح مح
  . بقالة25و خدمات،

   
ر، حيث                  شكل آبي ر ب د   ونتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية، فقد تراجعت األوضاع االقتصادية لسكان بتي ر من    فق الكثي

ل،   ن العم اطلين ع رئيس، وأصبحوا ع م ال واطنين مصدر دخله ا الم عمم ددا دف راع نهم ل آبي ل  م ال لعم ي مج ف
  .        الحد األدنى من الدخلين لتأمالخدمات، وممارسة النشاطات الزراعية آمالذ أخير 

  
دة نتيجة              %. 40  إلى قد وصلت نسبة البطالة في قرية بتير      و ي البل وقد تبين أن الفئات االجتماعية األآثر تضررا ف

  :اإلجراءات اإلسرائيلية، هي على النحو التالي
  .إسرائيل السابقون في العاملون -1  
  .قطاع الزراعةالعاملون في  -2  
  . القطاع الخاصاملون في الع  -3  
  .الصناعة قطاع العاملون في -4  
  .ة التجار قطاعالعاملون في -5  

  
 

  القوى العاملة 
  

منهم (من السكان آانوا نشيطين اقتصاديا % 35، أن 2007أظهرت بيانات التعداد العام للسكان والمساآن لعام 
% 31.9من الطالب، و% 54.3منهم (اديا من السكان غير نشيطين اقتص% 65وآان هناك ). يعملون% 75.4

  ). 3 جدول رقمالانظر ). (من المتفرغين ألعمال المنزل
  

 2007 -حسب الجنس والعالقة بقوى العمل)  سنوات فأآثر10(  بتير قريةسكان: 3جدول 

 طين اقتصاديايغير نش نشيطون اقتصاديا  

  يعمل الجنس
عاطل عن 

سبق (العمل 
 )لله العم

عاطل عن 
لم يسبق (العمل 

  )له العمل
 المجموع

طالب 
متفرغ 
 للدراسة

متفرغ 
ألعمال 
  المنزل

عاجز 
عن 
 العمل

ال يعمل وال 
يبحث عن 
 عمل

  المجموع أخرى

غير 
 المجموع مبين

 1,446 - 654 24 31 105 - 494 792 56 154 582  ذآور
 1,437 - 1,220 7 1 90 598 524 217 29 9 179  إناث

 2,883 - 1,874 31 32 195 598 1,018 1,009 85 163 761  المجموع
 .، النتائج النهائية2007 -، التعداد العام للسكان والمساآن2009 الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر

  قطاع الزراعة
  

والي    ر ح ة بتي ساحة قري غ م ا ا دونم6,795تبل ةا دونم6,435، منه ة للزراع  أراض ا دونم159  و أراض قابل
 ).3خريطة رقم الو، 4 جدول رقمالانظر (. سكنية

  
)المساحة بالدونم (بتير   قريةاستعماالت األراضي في: 4جدول 

 مساحة األراضي الزراعية
[6,435] 

مساحة 
المستوطنات 

والقواعد 
 العسكرية

مساحة 
المناطق 
الصناعية 
 والتجارية

 المراعي 
واألراضي 

لمفتوحةا  

الغابات 
 الحرجية

بيوت 
بالستيكية

زراعات 
 دائمة

زراعات 
 موسمية

مساحة 
األراضي 
 السكنية

 المساحة الكلية 

0 201 2,444 239 3 3,107 642 159 6,795 
  .2008 أريج –وحدة نظم المعلومات الجغرافية :  المصدر 
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  استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في قرية بتير  : 3خريطة 

  
  

ع              .  بتيرعلى مياه األمطار    قرية تعتمد معظم الزراعة في    ار الجم ابيع وآب اه الين ى مي أما المساحة المروية فتعتمد عل
  .المنزلية

   
ر             5الجدول رقم    ة بتي ي قري دورة   . ، يبين األنواع المختلفة من الخضروات البعلية والمروية المكشوفة ف ر البن وتعتب

  .القريةأآثر األنواع زراعة في 
  

  )المساحة بالدونم( بتير  قريةمساحة األراضي المزروعة بالخضروات البعلية والمروية المكشوفة، في: 5دول ج

عالمجمو  الخضروات الثمرية  الورقيةالخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى 

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
131.5 34 8 0 10 0 8 0 15 0 90.5 34 

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
 

  . وأهمها الخيار، دونمات من البيوت البالستيكية، تزرع بالخضروات المختلفة3آما يوجد في القرية 
  
  

  .  دونمات8ها والميرمية، وتبلغ المساحة المزروعة ب، عاالنعن،  الزعتر،النباتات الطبية التي تزرع في بتيرومن 
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ر            6الجدول رقم    ة بتي ي قري ساحاتها ف رة وم واع األشجار المثم ون    و. ، يبين أن ة بزراعة الزيت شتهر القري ، حيث  ت
  . مزروعة بأشجار الزيتونا دونم3,640 حوالي يوجد 

   
  )المساحة بالدونم(مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في قرية بتير : 6جدول 

ه أخرىفواآ المجموع  الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات 

بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
0 3,878 0 157 0 8 0 0 0 73 0 0 0 3,640

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ي ب ة ف ة والعلفي سبة للمحاصيل الحقلي ا بالن غ أم وب تبل ساحة الحب ان م ر، ف شعير31تي ا القمح وال ا، وأهمه .  دونم
  ).7أنظر الجدول رقم . (إضافة إلى زراعة مساحات من المحاصيل العلفية، مثل البيقيا والكرسنة

  
  )المساحة بالدونم( بتير   قريةمساحة األراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية المختلفة، في: 7جدول 

محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع أبصال ودرنات  بقوليات جافة محاصيل زيتية
 الحبوب وجذور

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

0 53 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 31 
  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر

  
 الالحم الماعز، الدجاج، يقومون بتربية الماشية، مثل األغنام وتبين من المسح الميداني أن معظم سكان بتير

  ).8انظر الجدول رقم (.  والنحل،البياضو
  

  بتيرفي قرية الثروة الحيوانية : 8جدول 

غناماأل الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل *األبقار   

800 1,200 2,000 10 14 2 0 500 242 0 
  .تشمل األبقار، العجول، العجالت، والثيران *

  .2007، بيت لحم -وزارة الزراعة الفلسطينية: المصدر
  

ة   ي القري ة ف رق الزراعي ث الط ن حي ا م والي أم د ح ة، 30، فيوج رق زراعي م ط ا  آ سير  10 منه الحة ل م ص  آ
  .آم صالحة لمرور الدواب فقط 15ورات واآلالت الزراعية، وآتاناسبة لسير التر آم منها م5المرآبات، و

 
  

 

  قطاع المؤسسات والخدمات  
  

م  خريطةالانظر   (.يوجد في قرية بتير عدد من المؤسسات المحلية التي تعنى باألمور االجتماعية في القرية              ) 2  رق
  :)2009مجلس قروي بتير، (
  

ة     • ر الخيري ة    مؤسسة أ :جمعية بتي ر ربحي ة غي ام   .هلي ا ر  و، 1972 تأسست ع وفر فيه ال  يت ، وضة لألطف
  . باألنشطة والفعاليات الثقافية أيضا الجمعيةتعنىو

 أعضائهيبلغ عدد    و ،  تنمية األنشطة الرياضية في القرية    بهدف   ،1973 تأسس عام    :نادي بتير الرياضي   •
 . عضو200أآثر من 

 .متابعة شؤون المرأة والطفل في القرية إلى يهدف و،2000 تأسس عام :مرآز المرأة والطفل •
 .  وهو يقدم دورات تعليمية وفنية للشابات في القرية،2003 تأسس عام :نادي نسوي بتير •
    مرآز لجان العمل الصحي  •
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زارعين            ة للم ديم خدمات زراعي ى بتق ة تعن ام      ، آما يوجد في القرية لجنة زراعي ذ ع ة من ي القري  ،1997وتعمل ف

 . لى لجنة المرأة الفلسطينية التي تعنى بشؤون المرأةباإلضافة إ
 
  
 
 
  

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
  

 الكهرباء واالتصاالت
  

، وتعتبر شرآة آهرباء محافظة القدس المصدر الرئيس        1972يوجد في قرية بتير شبكة آهرباء عامة أنشئت عام          
ة ي القري اء ف سكنية ا .للكهرب دات ال سبة الوح اء وتصل ن شبكة الكهرب ىلموصولة ب دات %98.1 إل سبة الوح ، ون

ى             دات إل ى مول د عل ي تعتم ى                    %1.6السكنية الت اء إل ديها مصدر آهرب د ل ي ال يوج سكنية الت سبة الوحدات ال ، ون
اء فيه              % 0.1، بينما   0.3% ين مصدر الكهرب ر مب سكنية غي سطيني،        ( .امن الوحدات ال از المرآزي لإلحصاء الفل الجه

2007( .  
  
ا                         وي ع، وتقريب ي خارج التجم سم آل من الوحدات    % 58.7توفر في قرية بتير شبكة اتصاالت تعمل من خالل مق

  .)2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (السكنية موصولة بالشبكة 
   

 النقل والمواصالت
  

ة      الوسيلة الرئيسة المستخدمة للنقل في قرية بتير، حيث يو         سيارات األجرة العمومي  تعتبر   ي القري يارة س  20جد ف
م  9أما بالنسبة لشبكة الطرق في القرية، فيوجد فيها     . )2009مجلس قروي بتير،     (آما يوجد في القرية باصان    ،  أجرة  آ

دة        8 و ،من الطرق المعبدة   ر،       ( آم من الطرق غير المعب روي بتي ي           . )2009مجلس ق دة ف ة الطرق المعب ر أن غالبي غي
  . وتحتاج إلى إعادة تأهيل، العامةالقرية تفتقر إلى المتطلبات األساسية للسالمة

 
 المياه

  
ة ب ضفة الغربي اه ال رة مي وم دائ ي تق ة الت اه العام بكة المي ن خالل ش اه م ر بالمي ة بتي د سكان قري شئتتزوي ام  أن ع

سكنية الت       %96.8صولة بشبكة المياه العامة إلى      الوحدات السكنية المو  تصل نسبة   و،  1980 ي ، ونسبة الوحدات ال
ى             %2.9تعتمد على آبار جمع مياه األمطار إلى         ابيع إل ى ين ا   %0.1، ونسبة الوحدات السكنية التي تعتمد عل ، بينم

 .)2007الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني، (. المياهالتزويد بمن الوحدات السكنية غير مبين مصدر % 0.3
 
ام               ل  ر ع ة بتي اه المزودة لقري ة المي ا،      141,520 حوالي    2008قد بلغت آمي را مكعب د      مت دل تزوي در مع ذلك يق وب

ر ال            . )2008سلطة المياه الفلسطينية    ( ات لتر 107المياه للفرد بحوالي     ة بتي وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المواطن في قري
ى          وذلك بسبب ال   ،يستهلك هذه الكمية من المياه     د إل ي  و% 30فاقد من المياه، حيث تصل نسبة الفاق د   الت ل بالفاق تتمث

رد من   .  وعند المنزل،عند المصدر الرئيس وخطوط النقل الرئيسة وشبكة التوزيع  وبالتالي يبلغ معدل استهالك الف
ر   ( في اليوما لتر75المياه في قرية بتير   دني    . )2009مجلس قروي بتي دل مت ذا المع ر ه ى     مقارن اويعتب د األدن ع الح ة م

وم 100 والذي يصل إلى     ،المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية      ي   و.   لتر للفرد في الي د ف ة    يوج ر أربع ة بتي قري
 لنبع عين البلد، وصورة 2انظر صورة رقم   .  وعين عمدان  ،هي عين البلد، عين جامع، عين البسين      ، و ينابيع للماء 

   . للبرآة الرومانية في القرية3رقم 
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  )مياه شرب (عين البلد: 2صورة 

  
  

  )مياه ري (البرآة الرومانية: 3صورة 

  
  

  الصرف الصحي
  

يستخدم السكان الحفر االمتصاصية آوسيلة رئيسة للتخلص       وقرية بتير شبكة عامة للصرف الصحي،        ال يوجد في  
ام   وبناء على نتائج مسح التجمعات السكانية الذي      .من المياه العادمة   ، 2007قامت به دائرة اإلحصاء الفلسطيني ع

من الوحدات   % 2.7موصولة بالحفر االمتصاصية، ونسبة %) 97.1(فان معظم الوحدات السكانية في قرية بتير      
ا          السكنية ال يوجد     يلة            % 0.1وسيلة للتخلص من مياه الصرف الصحي، بينم ين وس ر مب سكنية غي من الوحدات ال

ص    صرف ال اه ال ن مي تخلص م ديهاحي ال سطيني،   (. ل صاء الفل زي لإلح از المرآ ديرات   .)2007الجه ى تق تنادا إل  واس
ارب                       ا يق ا بم ة الناتجة يومي اه العادم ة المي در آمي ر  238االستهالك اليومي من المياه للفرد، تق  87ا، أي    مكعب  ا مت

رد من             . ألف متر مكعب سنويا    ارب         أما على مستوى الفرد في القرية، فقد قدر معدل إنتاج الف ا يق ة بم اه العادم  المي
ر60 وما لت ي الي طة صهاريج  .  ف صاصية بواس ر االمت غ الحف تم تفري ضحالوي م و، ن ن ث تم الم اتخلص مني ي  ه ف

  .  مما يشكل خطرا على البيئة والصحة العامة للمواطنين،دون مراعاة للبيئة المناطق المفتوحة
  

  النفايات الصلبة
  

ي  مجلس الخدمات المشترك للريف   يعتبر   مية المس       هو   الغرب ة الرس صلبة الناتجة          ؤ الجه ات ال ولة عن إدارة النفاي
ر            ة بتي ي قري صناعية ف وم      ،عن المواطنين والمنشآت التجارية وال ا       حبث يق تخلص منه ات وال ع النفاي وم  . بجم ويق

ى المكب ال  3,500مجلس قروي بتير بدفع ما يقارب       مخصص   شيكل شهريا مقابل خدمة تجميع النفايات ونقلها إل
ع                           . لذلك ة جم ين من خدم ى المنتفع م فرض رسوم شهرية عل ة، ت صلبة مكلف ونظرا لكون عملية إدارة النفايات ال

مجلس  (% 40  ال تتعدىنسبة المنتفعين الملتزمين بدفع هذه الرسومإال أن   شهر،   / شيكال 15 مقدارهاونقل النفايات   
   .)2009قروي بتير، 
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ن خد   ر م ة بتي كان قري م س ع معظ ازل    ينتف ن المن ة ع ات الناتج ع النفاي تم جم ث ي صلبة، حي ات ال ة إدارة النفاي م

تيكية          اس بالس م      ،والمؤسسات والمحالت التجارية والساحات العامة في أآي تم    ومن ث راوح        ي ات تت ى حاوي ا إل نقله
شت                          1,000 -800سعتها بين    ل مجلس الخدمات الم ا من قب ك جمعه د ذل تم بع ة لي اء القري ي أحي رك  لتر موزعة ف

ات     ونقلها بواسطة سيارة   ،مرتين في األسبوع   ل                 النفاي ي محافظة الخلي ا ف ى مكب يط المجلس إل مجلس  (الخاصة ب
ات   ،آم هوائي من قرية بتير 30.75 ويقع هذا المكب على بعد. )2009قروي بتير،  تخلص من النفاي ي   حيت يتم ال  ف

ات ا     .  عن طريق دفنها  المكب ى أن النفاي ا إل ة وتجدر اإلشارة هن ة   ولمنزلي ات الطبي صناعية  النفاي ات ال تم   والنفاي  ي
ك  ، في نفس المكب   معا جمعها وإلقائها  ى    وذل ود إل ا      يع صلها وجمعه ام خاص لف دم وجود نظ شكل  . ع ات  وت النفاي

   .من الحجم الكلي للنفايات% 50 -45حيث تشكل التاتجة في القرية، المنزلية النسبة األآبر من النفايات الصلبة 
  

ر                   أما فيما  ة بتي ي قري صلبة ف ات ال ومي من النفاي رد الي اج الف  0.7 يتعلق بكمية النفايات الناتجة، فيتراوح معدل إنت
 طن   985.5 طن والتي تعادل     2.7 حواليآغم، وبالتالي تقدر آمية النفايات الصلبة الناتجة يوميا عن سكان القرية            

ون        ويتكون الجزء األآبر من النفايات الصلبة من الموا       . سنويا ورق والكرت انظر  (. البالستيك ود العضوية، يليها ال
  ). 2الشكل رقم 

  
   في قرية بتيرمكونات النفايات الصلبة المنتجة: 2شكل 

59%
15%

12%

4% 4% 6% مواد عضوية 

ورق وآرتون

بالستيك 

زجاج

معادن

مواد أخرى 

  
  
  
  
 

  األوضاع البيئية
  

ي  ول لها، تعاني قرية بتير آغيرها من قرى ومدن المحافظة من عدة مشاآل بيئية البد من معالجتها وإيجاد حل                 والت
  : يمكن حصرها فيما يلي

  
  أزمة المياه 

 
  : ويعود ذلك لعدد من األسباب، منها ،انقطاع المياه في فصل الصيفمشكلة 
ات        ، حيث يتم    الهيمنة اإلسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية      .1 سطينية بكمي ات الفل د المجتمع تزوي

  .ةقليلة من المياه ال تكفي لسد احتياجاتهم المنزلي
ة        أن، حيث    ارتفاع نسبة الفاقد في شبكة المياه      .2 ة قديم اه العام بكة المي ل      ،ش ادة تأهي ى إع اج إل  ، وتحت

ل بعض      والعبث ب  ،وصالت غير شرعيةترآيب و، باإلضافة إلى سرقة المياه  اه من قب دادات المي ع
  . المواطنين
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  إدارة المياه العادمة

 
 وقيام بعض ،حفر االمتصاصية للتخلص من المياه العادمة واستخدام ال،عدم وجود شبكة عامة للصرف الصحي

بسبب عدم تمكنهم من تغطية المواطنين بتصريف المياه العادمة في الشوارع العامة خاصة في فصل الشتاء 
التكاليف العالية الالزمة لنضحها، مما يتسبب في وجود المكاره الصحية، وانتشار األوبئة واألمراض داخل 

، )آبار جمع مياه األمطار( المنزلية اآلباره مياو،  استخدام هذه الحفر يهدد بتلويث المياه الجوفيةآما أن. القرية
 خاصة وأن هذه الحفر تبنى دون تبطين، لتجنب تكاليف تفريغها، مما يسهل نفاذ المياه العادمة إلى طبقات األرض

 يتم تجميعها من الحفر االمتصاصية بواسطة آما أن المياه العادمة غير المعالجة التي). 4 رقم صورةالانظر (
سيارة النضح، يتم التخلص منها في مناطق مفتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة 

 .  عن ذلك
  

 إذ يتضح ذلك ،أن استخدام الحفر االمتصاصية قد تسبب بالفعل بتلويث مياه الينابيع الموجودة في القريةوقد وجد 
 والتي تبين أن مياه ،من نتائج تحاليل الفحوصات البيولوجية التي تقوم بها وزارة الصحة الفلسطينية بشكل دوري

 نتيجة اختالطها بالمياه العادمة المتسربة من الحفر االمتصاصية ،هذه الينابيع ملوثة بالبكتيريا القولونية البرازية
فقد بينت نتائج تحليل . ها غير صالحة لالستخدام المنزليمباه  مما يجعل،غير الصماء إلى حوض المياه الجوفي

    .)2006وزارة الصحة، (: ، ما يلي2006عينات مياه أخذت من مواقع مختلفة من نبع عين البلد في تموز 
  .مللتر 100/ مستعمرة230ترآيز البكتيريا القولونية البرازية : 1نبع عين البلد  •
  .مللتر 100/ مستعمرة240ريا القولونية البرازية ترآيز البكتي: 2نبع عين البلد  •
   .أعداد البكتيريا القولونية البرازية آبيرة وال يمكن عدها: 3نبع عين البلد  •

  
استهدف قرية بتير إلقامة محطات معالجة للمياه ) أريج( القدس –ومن هذا المنطلق فإن معهد األبحاث التطبيقية

حل هذه المحطات مكان الحفر االمتصاصية وذلك نظرا لمعاناة سكان القرية آي ت، العادمة على المستوى المنزلي
 محطات معالجة 10 إقامة 2008تم خالل عام حيث . يمة للمياه العادمةسلال اإلدارةمن التلوث الناجم عن غياب 

إنشاء محطات صغيرة لمعالجة المياه " وذلك ضمن نشاطات مشروع ، وحدات سكنية في القرية10لخدمة 
 18 والذي يستهدف ،المانونيتمؤسسة الممول من " لعادمة في المناطق الريفية في محافظتي بيت لحم والخليلا

وبالتالي فإن هذا المشروع سيساهم في الحد من التلوث الناتج عن استخدام الحفر . قرية من بينها قرية بتير
  .   ظروف صحية وبيئية أفضل وتوفير،توفير مصدر للمياه يمكن استخدامه في الريواالمتصاصية، 

    
  تسرب المياه العادمة من الحفر االمتصاصية في قرية بتير: 4 صورة

  
  

  إدارة النفايات الصلبة
 

صلبة           • ات ال ة جمع النفاي ام عملي سيارة الخاصة               ،عدم انتظ ى ال روي عل اد المجلس الق سبب اعتم ك ب  وذل
ذه  وذلك  ،يف الغربي في تجميع النفايات الصلبة ونقلها إلى مكب يطا         بمجلس الخدمات المشترك للر    أن ه

ة          السيارة تخدم بتير وتجمعات الريف الغربي األخرى في محافظة بيت لحم           أخير عملي ى ت ؤدي ال ، مما ي
 . تراآم النفايات في الشوارع وخارج الحاويات الذي ينتج عنه األمرجمع النفايات، 

 

 تسرب المياه العادمة 

 تسرب المياه العادمة 
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ستخدم     وجود مكبات خاصة ببعض      • واطنين ت ة     آمكب ل  الم ات مختلف ات   ،داخل إسرائيل   من   مخلف  آمخلف
انوني حيث يتلقى هؤالء              ،البناء ومخلفات أخرى ال تعرف ماهيتها ومدى خطورتها        ر ق شكل غي  وذلك ب

ة    ة مقابل التخلص من هذه المخلفات في أراضيهم الواقع        المواطنين ضعفاء النفوس أمواال    ي القري ا    ف ، آم
 ).    5 رقم صورةالانظر (ه المخلفات حتى ال تظهر للعيان  بدفن هذنيقومو

  
 .إلقاء هياآل السيارات والخردة على جوانب الطرق •

  
ي المحافظة                       • ات األخرى ف ر والتجمع ة بتي ة قري ات صحي ومرآزي لخدم ك  ،عدم وجود مكب نفاي  وذل

ام ا          رائيلي أم تالل اإلس لطات االح ضعها س ي ت ل الت ى العراقي يس إل شكل رئ ود ب ة  يع ات المحلي لهيئ
ق    ي تتعل ة والت سات الوطني دار والمؤس ذ  بإص ل ه ة مث راخيص إلقام ث أن األراضي  ،ات المكبهت  حي

ذ    .  الكاملة والتي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية ،)ج (المناسبة لذلك تقع ضمن مناطق     ى أن تنفي باإلضافة إل
دول المانحة           الي ف   . مثل هذه المشاريع يعتمد على التمويل من ال ات صحي           وبالت وفر مكب نفاي دم ت إن ع

ى الصحة       ة  يشكل خطرًا عل ة من خالل                 العام ة والترب اه الجوفي وث أحواض المي سوائل   ومصدرا لتل ال
 .  وتشويه المناظر الطبيعية،الناتجة عن النفايات، فضال عن الروائح الكريهة

  
ث ي   • ام، حي شكل ع ة ب ة والمحافظ ي القري رة ف ات الخط صل النفاي ة لف ود آلي دم وج ات ع ع النفاي تم تجمي

ا          معا الخطرة وغير الخطرة   ى مكب يط ا إل ل      ويتم نقله ي محافظة الخلي تم ال    ف ا عن   ، حيث ي تخلص منه
 .طريق دفنها

  
 التخلص من مخلفات إسرائيلية في أراض خاصة داخل قرية بتير بشكل غير قانوني: 5 صورة

 
  مشاآل أخرى

  
ديم خدمات      اقتصار دور مجلس قروي بتير آغيره من المجالس ال  • ى تق ي المحافظة عل قروية والبلديات ف

 .   دون األخذ بعين االعتبار جوانب التنمية المختلفة،معينة فقط
 .التخلص العشوائي من هياآل السيارات •

 
  
 

  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
  

بين السلطة  1995عام بالرجوع إلى اتفاقية أوسلو المؤقتة الموقعة في الثامن والعشرين من شهر أيلول من ال
، حيث تم تصنيف ما مساحته )ج(و ) ب(الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، تم تقسيم أراضي قرية بتير إلى مناطق 

وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية من أراضي القرية آمناطق ب ) ةمن مساحة القري% 23.7( دونما 1610
، بينما تم  األمنيةاألمور وتبقى إلسرائيل السلطة الكاملة على عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية
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 ج، وهي المنطقة التي آمنطقة) من المساحة الكلية للقرية% 76.3( دونما من أراضي قرية بتير 5185تصنيف 
 من تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة اإلسرائيلية حيث يمنع البناء الفلسطيني فيها أو االستفادة منها بأي شكل

وتشمل مناطق ج األراضي الزراعية . األشكال إال بتصريح صادر عن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في بيت لحم
 لتصنيف األراضي في قرية 9أنظر جدول رقم . والمناطق المفتوحة ومساحات صغيرة من المناطق العمرانية

  . بتير
 

  .2009 أريج –قاعدة بيانات وحدة نظم المعلومات الجغرافية: المصدر
  
  

    العنصرية اإلسرائيليةالفصلقرية بتير وخطة 
  

ة غرب                      الفصلجاءت خطة    اورة الواقع سطينية المج ة الفل رى الريفي ر والق ة بتي  العنصرية اإلسرائيلية لتضع قري
ي معزل    ) ريااكس  وخلة ،خلة البلوطة ،  خلة عفانة ،  الجبعة،  واد فوآين ،  حالين، ن الولجة،  حوسان(مدينة بيت لحم     ف

، الخضر ، بيت ساحور  ، بيت جاال  ، بيت لحم (ل عن المراآز والمدن الرئيسة في محافظة بيت لحم           ومنفص ،آبير
سة         ، مما ي  )الدوحةو دن           ،  حرم المواطنين من العديد من الخدمات الرئي ز الم ي مراآ وفر إال ف ي ال تت ، شرطة (والت

ز صحية   ،  مستشفياتفائية،  طا ،إسعاف ات    ،مراآ خ ...  وجامع غ طول الج       ). ال ي    حيث يبل ر   دار ف ة بتي  حسب   قري
ام                    سان من الع ، 2007التحديث األخير لمسار الجدار آما نشرته وزارة الدفاع اإلسرائيلية في الثالثين من شهر ني

ة،  ى صفحتها االلكتروني ساحة  2عل ه م يعزل خلف ذي س م وال ات  6683 آ ة والغاب ن األراضي الزراعي ا م  دونم
  .قريةوالمناطق المفتوحة في ال

   
  
 سابقة في قرية بتير ال ةسرائيلياإلعسكرية لاوامر األ
  

ى هدف بمضمونها    تالتي  و ،تسلم أهالي قرية بتير العديد من األوامر العسكرية اإلسرائيلية        لقد    مصادرة أراضي    إل
   : األوامر، ومن هذه األطماع اإلسرائيلية المختلفة، لتلبية القرية

  
الي قري     ،2004في الرابع والعشرين من شهر نيسان من العام          .1 سلم أه ي   ت ر وحوسان أمر     ت  ا عسكري  ابتي

ي الجز            ، دونم 4.6مصادرة  يقضي ب ،  T/31/04 رقم   ا يحمل إسرائيلي دار ف ة الج شرقي   ء من أجل إقام  ال
  . من القريتين

ام             .2 ار من الع ر        ،2005في األول من شهر أي رى بتي الي ق سلم أه وآين ،  حوسان ،   ت را   ،واد ف  والولجة أم
م      اء             766.6يقضي بمصادرة      ،  T/86/05 عسكريا إسرائيليا يحمل رق م من األراضي من أجل بن  دون

  . القرىتلك  العنصري في الفصلجدار 
ي   تسلم أهالي قري  ،  2005في الحادي والعشرين من شهر تشرين أول من العام           .3 ر والخضر   ت الي   بتي وأه

را عسكريا إسرائيليا        مدينة م     يحمل   بيت جاال أم  من أجل     ا دونم  85يقضي بمصادرة      ،T/210/05 رق
  .إقامة معبر الخضر

-69 يحمل رقم    اتسلم أهالي قرية بتير أمرا عسكريا إسرائيلي      ،  2007في السابع من شهر شباط من العام         .4
 . العنصري على أراضي القريةالفصل من أجل إقامة مقطع من جدار ا دونم22يقضي بمصادرة   ،06

 
  ).2009مجلس قروي بتير، ( . حولهارة والسواتر الترابية إلى إقامة الحواجز الطيامستمرآما تتعرض القرية بشكل 

  
  

 اإلسرائيليةقرية بتير والطرق االلتفافية 

  )1995( المرحلة االنتقالية -تصنيف أراضي قرية بتير وفقا التفاقية أوسلو:  9جدول رقم 
 تصنيف المنطقة )دونم(المساحة  من أراضي قرية بتير% النسبة المئوية 

 "ا"منطقة  0 0
 "ب"منطقة  1610 23.7
 "ج"منطقة  5185 76.3

 المناطق الطبيعية 0 0
 المجموع  6795 100
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م  0.5 ، حيث يمتد الشارعان بطول      436 والشارع رقم    375 رقم   اإلسرائيلييقتطع قرية بتير الشارع االلتفافي         آ

   .على أراضي قرية بتير
  
  
  
  
  

   والمقترحة لقرية بتيرالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة
  

  المشاريع المنفذة
ة        ،، أعد مجلس قروي بتير خطة تطويرية      2002منذ عام    ة للقري شاريع تطويري شمل م د        .  ت ذ المجلس العدي د نف وق

  . )10رقم انظر الجدول  (من المشاريع
  

  الخطط والمشاريع التطويرية التي نفذت في قرية بتير: 10جدول 

  الممول  لنوعا  السنة  اسم المشروع  الرقم
  المجتمع المحلي والمجلس تعليمي 2008 بناء مدرسة البنات الثانوية 1
  المجتمع المحلي والمجلس تعليمي  2006  مدرسة الذآور الى اساسية وثانويةتحويل  2
  أآثر من جهة يترفيه 2006 إنشاء حديقة عامة 3
  نمية الدوليةبكدار والوآالة األمريكية للت بنية تحتية  2007  تعبيد شوارع 4

  
  
 
 
 

  المشاريع المقترحة 
شاريع                     دة م ذ ع يسعى مجلس قروي بتير وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في القرية وسكان القرية إلى تنفي
م                          ي ت شارآة الت سريع بالم يم ال خالل األعوام القادمة، حيث تم  تطوير أفكار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقي

ة و ي القري دها ف ةعق د األبحاث التطبيقي ذها معه ي نف دس -الت ج( الق ة حسب ). أري شاريع مرتب ذه الم ي ه ا يل وفيم
  : األولوية من وجهة نظر المشارآين في الورشة

 .إنشاء شبكة صرف صحي أو محطة معالجة للمياه العادمة .1
 .بناء خزان مياه عام .2
 .إعادة تأهيل الينابيع .3
 . شق الطرق الزراعية .4
ت الصلبة، زيادة عدد مرات الجمع واالستفادة من عملية التدوير للحصول على تطوير إدارة النفايا .5

 . عضويةأسمدة
 .إنشاء جمعيات تعاونية زراعية وشرآة تضمين زراعية .6
 .زيادة الدعم المادي عن طريق المؤسسات المانحة .7
 .توفير األسمدة واألدوية الجيدة .8
 .فةربط األبحاث القائمة في مواقع معينة مع مؤسسات مختل .9

 .تطوير وتشجيع الصناعات الغذائية البيتية من المنتوجات المحلية .10
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  للقريةاألولويات واالحتياجات التطويرية 
   

اني ا ةتع ة   لقري ة والخدماتي ة التحتي ي البني ر ف ن نقص آبي م  .  م دول رق ين الج ات ، األولوي11ويب ات واالحتياج
  .)2009لس قروي بتير، مج(. التطويرية للقرية من وجهة نظر المجلس القروي

  
 األولويات واالحتياجات التطويرية في قرية بتير: 11 جدول

بحاجة  القطاع  الرقم
ليست   بحاجة  ماسة

 مالحظات  أولوية

 احتياجات البنية التحتية 
  آم22^    *  شق، أو تعبيد طرق 1
   آم2 *   ترميم شبكة المياه الموجودة/ إصالح 2
  آم4  *   يمة لتغطية مناطق جديدةتوسيع شبكة المياه القد 3
  *    شبكة مياه جديدةإنشاء   4
  ينابيع 3  *  إعادة تأهيل ينابيع أو آبار جوفية/ ترميم 5
  3م 4,000   * بناء خزان مياه 6
  آم8   *   شبكة صرف صحيإنشاء 7
   *    شبكة آهرباء جديدةإنشاء 8
 حاوية 30   *  حاويات لجمع النفايات الصلبةتوفير  9
 1  *    لجمع النفايات الصلبةسيارات  توفير 10
   *    مكب صحي للنفايات الصلبة توفير  11
 االحتياجات الصحية 
 1  *  عيادات صحية جديدة/ بناء مراآز 1
 1  *   عيادات صحية موجودة/ ترميم مراآز/ إعادة تأهيل 2
   *   الموجودةشراء تجهيزات طبية للمراآز أو العيادات  3

 االحتياجات التعليمية 
   *    بناء مدارس جديدة 1
 أساسية وثانوية  *  إعادة تأهيل مدارس موجودة 2
 أساسية وثانوية  *   تجهيزات تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية 
   دونم1,500  *   استصالح أراض زراعية 1
  بئرا150  *  إنشاء آبار جمع مياه 2
 ت برآسا10  *   يبرآسات مواش/ بناء حظائر 3
   *  خدمات بيطرية  4
   *   أعالف وتبن للماشية 5
    *    إنشاء بيوت بالستيكية 6
   *  إعادة تأهيل بيوت بالستيكية 7
   *   بذور فلحة 8
   *   نباتات ومواد زراعية 9

  . آم طرق زراعية10 داخلية، وآم طرق 7 آم طرق رئيسة، 5^ 
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 .فلسطين
زي   • ة المرآ صحة العام ر ال صحة، مختب اه ). 2006(وزارة ال ات مي ل عين ر تحلي م –تقري ت لح ة بي  محافظ
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